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Beharrezko dogu, Jauna sinismenean heztea, 
umearoko usteak, egintzak eta otoizkerak 
gure heldutasunari eutsiko deutsoen 
pentsakera, otoizkera eta eginkizun bihurtzea. 
 
Zuk ez deuskuzu aurpegiratzen, Jauna, 
gure ez-jakina, umekeria edo pekatua, 
egoera horretatik atara egin gura gaituzu 
eta zeure ikasle arduratsu egin. Eskerrik asko. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
ALKARTUTA GOAZEN 
aurrera kantari 
bideak zabalduz 
betiko pozari. 
 
Maitasun ta zuzentasunez dezagun 
lortu anaien askatasun 
badator-eta Jaunaren betiko egun: 
hor dugu, distiratsu egunsentiko argitasun. 
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katu daien errukia eta bake-zaletasuna… Eskatzen deu-
tsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 
  
—Gu guztiok egunero hurreratu ahal izan gaitezan Jainko 
maitasunera, eta haren barri emoten jakin daigun gure 
inguruan hitzez eta egitez… Eskatzen deutsugu, Jauna, -
Aita zaitugulako. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan indar hartu 
daian, esan daigun gogotsu, Jesusek berak irakatsitako 
otoitza: 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
 

† Gure bihotz bihurriari gatx egiten jako Jain-
koaren bihotz maitale eta errukitsua ezagutzea, 
eta gatxago, onartzea. Damutu gaitezan: 
 
     —Jesus Jauna: zuk ondo ezagutzen zendun 
Jainkoaren bihotza, erruki, Jauna. 
     —Jesus Jauna: zuk egunero dastatzen zendun 
Jainkoaren maitasunaren gozoa, Kristo, erruki. 
     —Jesus Jauna: Jainkoaren errukira eta maita-
sunera deitzen gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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eta ni hemen goseak hilten. Jagi, aitagana joan eta 
esango deutsat: Aita, pekatu egin dot Jainkoaren eta 
zure aurka. Ez dot gehiago seme-izenik merezi. Hartu 
nagizu zeure langileetako bat lez". Eta jagi eta aitagana 
abiatu zan. 
 Oraindino urrun egoala, ikusi eban aitak eta erruki 
izan eban, eta, lasterka joanik, besarkatu eta musuka 
hasi jakon. Semeak esan eutsan: "Aita, pekatu egin dot 
Jainkoaren eta zure aurka. Ez dot gehiago seme-izenik 
merezi". 
 Aitak, ostera, esan eutsen morroiei: "Ekarri behin-
goan soinekorik ederrena eta jantzi egiozue; ipini eraz-
tuna eskuan eta jantzi oinetakoak; ekarri zekor gizendua 
eta hil; egin dagigun jai-jatordua, nire seme hau hilda 
egoala biztu egin da-eta, galduta egoala aurkitu egin 
dogu-eta". Eta jaia hasi eben. 
 Seme zaharrena soloan zan. Etxera hurreratzean, 
soinua eta dantzak sumatu ebazan, eta, morroi bati dei-
turik, zer jazoten zan itaundu eutsan. Morroiak eran-
tzun: "Zure anaia etorri da eta zuen aitak zekor gizen-
dua hil dau, semea onik Beraganatu daualako". Seme 
zaharrena biziro hasarratu zan, eta ez eban sartu gura. 
Urten eban aitak eta erreguka hasi jakon. Baina harek 
erantzun eutsan aitari: "Hainbeste urte da zure zerbi-
tzuan nagoala, zure agindurik behin ere huts egin barik, 
eta ez deustazu sekula auma bat ere emon lagun artean 
jateko, eta horra zure seme hori, emagalduekin zure 
ondasunak jan dituan hori, etorri dala-eta, zekor gizen-
dua hil deutsazu". 
 Aitak erantzun eutsan: "Seme, zu beti nigaz zagoz, 
eta nire guztia zeurea dozu. Baina egokia zan jai egitea 
eta poztea, zure anaia hau hilda egoan eta biztu egin 
da-eta, galdua egoan eta aurkitu egin dogu-eta"».] 

Jaunak esana 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Zelan babesten dogun geurea dana, maite-maite doguna, 
galzorian ikusten dogunean, ezta? Lagundu deigula irakurgai 
honek hurrengoak ere gogotan hartzen eta dastatzen. 
 
 
Urteera liburutik   (Ur 32, 7-11. 13-14) 
  
 Egun hareetan, Jaunak esan eutsan Moisesi: «Jatsi zaitez 
menditik, pekatu egin dau-eta Egiptotik urten eban zeure 
herriak. Laster asko okertu dira agindu neutsen bidetik. Ze-
kor-irudia egin dabe, eta haren aurrean ahuspeztu dira eta 
opariak eskeini deutsoez, esanez: "Hau da zure jainkoa, Is-
rael, Egiptotik atara zinduzana"». 
 Jaunak esan eutsan gainera: «Ikusten dot herri hau buru-
gogorra dala; itzi egidazu, bada: nire hasarrea horreen aurka 
sutu eta hondatu egingo ditut, eta zugandik herri handi bat 
sortarazoko dot». 
 Moisesek, ostera, honan otoitz egin eutsan Jaunari, bere 
Jainkoari: «Jauna, zelan jarriko zara, bada, hasarre-sutan, 
hain ahalmen handiz eta esku indartsuz Egiptotik urten eban 
zeure herri honen aurka? Gogoratu egizuz zeure zerbitzariak, 
Abraham, Isaak eta Israel, eta hareei zeure buruagaitik egin 
zeuntsen zin hau: "Zuen ondorengoak zeruko izarrak baizen 
ugari egingo ditut, eta agindu deutsuedan lurralde guzti hau 
betiko ondaretzat emongo deutset"». 
 Holan, Jaunak atzera egin eban bere herriari egindako 
mehatxutik. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Maite-maite dau Paulok Jesukristo, eta haren autorle eta 
ikasle sutsu izango da parkamenaren esperientzia bizi-bizi 
daualako. Zelan eskertzen dauan Paulok parkamena! 
 
San Paulo Apostoluak Timoteori egindako lehenengo gutu-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Zelan epaitzen dau indartsuak bera 
baino ahulagoa dan bere arerioa? Zelan epaituko 
leuke ama batek bere seme bihurria? Zelan 
epaitzen da maitasunetik? 
 Maite dogula uste dogu? Zelangoa da Jain-
koak deuskun maitasuna? 
 Hainbeste gauza on egin geikez, eta hain-
beste epai zuzen ere; baina Jainkoaren maita-
sunaren barri ez badaukagu, haren gozotasune-
tik dastatu ez badogu…, ez gara gizaki. Urtean 
zeharreko 24. domekako liturgia honek lagun-
duko deusku galderok mahairatzen eta Jainkoa-
ren gozotasunetik dastatzen. Sartu gaitezan es-
ker onez eta gogotsu. 
 
Sarrera-abestia 
Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
Agurra 
 

† Bere seme-alaba maite gaituan 
eta errukiz besarkatzen gaituan 
samurtasun hutsa dogun Jauna ozenki goretsi daigun. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona munduko 

pekatua kentzen dauana: zoriontsuak Jaunaren ma-
haira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina 

esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
Gure sinismena inguruko gauzea danean 
inguruak berak emoten deusku babes, Jauna. 
Baina inguruan aldakuntzak diranean 
nora-ezean gelditzen gara, babes barik. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

 
R/. Jagi eta banoa nire aitagana 

 
Erruki nitaz, ene Jainko, zeure maitasunaz,  
hondatu nire hobena, zeure neurribako errukiz. 
Garbitu nagizu zeharo neure errutik,  
garbitu neure pekatutik.  
 
Ene Jainko, sortu bihotz garbia nigan,  
barritu arnasa sendoa nire barruan. 
Ez nagizu bota zeure aurretik,  
ez kendu niri zeure arnasa santua.  
 
Edegi, Jauna, nire ezpanak,  
eta nire ahoak iragarriko dau zure gorapena. 
Damuz hautsiriko espiritua da  
Jainkoak nahi dauan sakrifizioa; 
Zuk ez dozu gutxiesten, ene Jainko,  
bihotz hautsi eta umildua.  
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(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat da: 
behartsuen ardurea daukala adierazten dau horrela. 
Urritasunean areagotu beharra dago gure gastuei aurre 
egiteko eta behartsuen ondoan izateko. Eta, gehiago: 
Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
     † Jainkoak bere seme-alaboi deuskun maitasunaz 
txunditurik zuzendu deioguzan gure eskariak: 
  
—Eliz Amaren alde: Jainko maitasunaren gaur eta he-
mengo autorle izan daiten, bere seme-alaba guztiak 
maitasun samurrez eta errukiz maite daizan… Eskatzen 
deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

 

 
 
—Gure arteko familien alde: senar-emazteek alkar maite 
izan daien, eta seme-alabentzat etxea maitasun-eskola 
izan daiten… Eskatzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugu-
lako. 
  
—Maitasunik eza sufritzen daben baztertu, espetxeratu, 
gaixo eta aurrean erabiliak diran emakumeek maitasun 
eta erruki izpi izan daitezan gure bizitzan… Eskatzen 
deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 
  
—Parkatu ezinik, maitasunerako gauza ez direnek baz-
tertu ahal izan daien gorrotoa, eta bildur barik besar-
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netik   (1 Tm 1, 12-17) 
  
 Anaia maite: Eskerrak emoten deutsadaz Kristo Jesus 
gure Jaunari; izan ere, gai egin ninduan, nigan ustea izan 
eban eta eginkizun hau nire eskuetan jarri; nahiz eta ni lehe-
nago biraolari izan, erasotzaile eta laidotzaile. Jauna, ostera, 
errukitu jatan, sinesbakoa izanik ezjakinez egiten neban-eta 
egiten nebana. Eta Jainkoak gainezka isuri eban bere grazia 
nire gainera, niri sinesmena eta kristau maitasuna emonez. 
 Benetako berbea da eta guztiz onartzekoa: Jesu Kristo 
pekatariak salbatzera etorri zala lurrera, eta honeetan aurre-
nekoa naz ni. Horregaitik lortu neban errukia, Jesu Kristok 
nigan erakutsi egian lehenengo bere bihotz handia, eta eredu 
izan nendin Haregan sinestu eta betiko bizitza lortuko dabe-
nentzat. 
 Gizaldien Erregeari, Jainko hilezkor, ikusezin eta baka-
rrari, aintza eta omena gizaldi eta gizaldietan. Amen. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Ez dago sinismenik Jainko maitasunaren bizikizun barik. 
Eta begira zelan azaltzen deuskun Jesusek maitasun 
hori. Egin deiogun harrera on Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik    (Lk 
15, 1-32) 
  
 Aldi haretan, zergalari eta pekatariak Jesusi hurre-
ratu ohi jakozan entzutera. Eta fariseuak eta lege-
maisuak marmarrean hasi ziran, esanez: «Honek ondo 
hartzen ditu pekatariak, eta jan ere egiten dau haree-
kin». 
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 Orduan, Jesusek parabola hau esan eutsen: «Zuetako 
bat, ehun ardi izan eta bat galtzen bajako, ez da beste 
laurogeita hemeretziak larrean itzirik,  galdutakoaren 
bila joaten aurkitu arte? Eta, aurkitzen dauanean, le-
poan hartzen dau poz-pozik eta, etxera heltzean, adis-
kideak eta auzokoak batu eta esaten deutse: "Poztu zai-
teze nigaz, aurkitu dot-eta galdutako ardia". 
 Hara zer dinotsuedan: Jainkoak ere poz handiagoa 
hartzen dau bihozbarritzen  dan pekatari bategaitik bi-
hozbarritu beharrik ez daben laurogeita hemeretzi zin-
tzogaitik baino. 
 Eta zein emakumek, zidarrezko hamar txanpon izan 
eta bat galtzen bajako, ez dau, kruseilua bizturik, etxea 
garbitu eta ardura guztiz bilatzen aurkitu arte? Eta aur-
kitzen dauanean, adiskideak eta auzokoak batu eta esa-
ten deutse: "Poztu zaiteze nigaz, aurkitu dot-eta galdu-
tako txanpona". 
 Hara zer dinotsuedan: Bardin pozten da Jainkoa bere 
aingeruekin bihozbarritzen dan pekatari bategaitik». 
 [Gainera esan eutsen Jesusek: «Gizon batek seme bi 
ebazan. Gazteenak esan eutsan aitari: "Aita, emoidazu 
dagokidan senipartea". Eta aitak ondasunak banatu eu-
tsezan. Handik egun gitxira, seme gazteena, ebazan 
guztiak baturik, urruneko herrialde batera joan zan, eta 
han, nasaikerian biziz, ondasun guztiak jan ebazan. 
 Dana eralgi ebanean, gosete handia sortu zan he-
rrialde haretan eta beharrizana sentitzen hasi zan. Or-
duan, herrialde haretako bategana joan eta haren mo-
rroi jarri zan, eta harek bere arloetara bialdu eban txa-
rrizain. Txarriek jaten eben ezkurrez sabela beteteko 
gogoak emoten eutsan, ez eutsan-eta inork jaten emo-
ten. 
 Orduan, bere barrura bihurturik, esan eban: "Ha-
maika langile bada nire aitarenean, nahiko ogi dauala, 


